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Zápisnica 
 

z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti           
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 21. septembra 2021 v Dome 
kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A. 
________________________________________________________ 
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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka  otvoril  15. zasadnutie  
Miestneho  zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne 
zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  Miestneho   zastupiteľstva, vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu, 
miestneho kontrolóra Bc. Mariána Takácsa a ostatných prítomných. 
Ospravedlnil poslancov MUDr. Štekláča, Mgr. Dobroľubova a Ing. Luptáka.  
Skonštatoval, že podľa  počtu  podpísaných poslancov Miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   Miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne Miestne zastupiteľstvo zvolilo :      
                                                                                 
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1.  Ing. Mário Borza  
   1. 2. Ing. Pavel Vladovič 
  
Hlasovanie:      prítomní:17    za:17      proti:0      zdržali sa:0     nehlasovali:0 
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1.  Ing. Libor Gula, M.A.   
    2. 2.  JUDr. Miroslav Pástor  
 
Hlasovanie:      prítomní:18   za:18     proti:0     zdržali sa:0     nehlasovali: 0 
 
Starosta navrhol  doplniť do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  „Návrh na 
nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
pre športové kluby“ za bod 14 ako bod 15. 

Hlasovanie:      prítomní:17    za:16      proti:0      zdržali sa:0     nehlasovali:1 
   
Starosta skonštatoval, že tento bod bol schválený a doplnený do programu zasadnutia ako bod 
15. 

Starosta navrhol  doplniť do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  „Návrh na 
schválenie dodávky tepla pre DK Dúbravka a ZŠ Sokolíkova zo sústavy CZT spoločnosti 
BAT“ za bod 15 ako bod 16. 

Hlasovanie:      prítomní:20     za:20      proti:0       zdržali sa:0     nehlasovali:0 
   
Starosta skonštatoval, že tento bod bol schválený a doplnený do programu zasadnutia ako bod 
16. 

Následne starosta predložil poslancom Miestneho  zastupiteľstva  na schválenie návrh  
programu zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva, ktorý  bol  uvedený   na   pozvánke 
a zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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Hlasovanie:      prítomní: 19    za:  19     proti:   0     zdržali sa: 0      nehlasovali:0 
 
Schválený program zasadnutia 

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 

1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 
4. Informácia o čerpaní rozpočtu  k 30.06.2021 
5. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

6. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 
337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu neurčitú, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka 
spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, 
Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

10. Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka. → sociálne oddelenie 

11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry 

12. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry 

13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená 
polica – živé miesto v jednej mestskej časti“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti 
a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 

14. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Domu kultúry 
Dúbravka“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, 
č. IROP-PO7-SC77-2021-75 

15. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 
→ Doplnený bod do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 

16. Návrh na schválenie dodávky tepla pre DK Dúbravka a ZŠ Sokolíkova zo 
sústavy CZT spoločnosti BAT 

 → Doplnený bod do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstvo zo 14. 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 
22.06.2021 

18.  Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 
19. Rôzne 

 
Informačný Materiál: 

- Správa o stave bytového fondu za rok 2020 
 

  Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
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- - - 
K bodu č. 2:  
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktorý uviedol, že uznesenie MZ č. 16/2011 ukladá prednostovi miestneho 
úradu, aby zabezpečil štvrťročné zverejňovanie čerpania rozpočtu na webovej stránke mestskej 
časti. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov je priebežne zverejňované            
na elektronickej tabuli mestskej časti Bratislava - Dúbravka, v časti Samospráva - Rozpočet 
a na stránke Transparentná samospráva - Rozpočet. Uznesenie MZ č. 60/2015 ukladá 
prednostovi miestneho úradu zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka  na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, 
plate alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon 
funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, poslancov miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho 
mesiaca.  

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 211/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

1. 16/2011 zo dňa 18.01.2011 
2. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015 

 

Hlasovanie: prítomní: 20      za:   20      proti: 0      zdržali sa:   0    nehlasovali:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 3:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 

Úvodné slovo predniesol Bc. Marián Takács, miestny kontrolór, ktorý uviedol, že podnet           
na vykonanie kontroly je uznesenie MZ č. 184/2021 bod B zo dňa 27.4.2021 a podnet poslanca 
MZ. Cieľom kontroly je kontrola plnenia uznesenia MZ č. 258/2017 z 12.12.2017 o spracovaní 
Urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka a zmluvy č. 109/2020 
z 30.4.2020, v ktorej sa kontrolovalo dodržanie platných predpisov na úseku samosprávy obce 
a pri hospodárení s verejným zdrojmi. V rámci kontroly uznesenia MZ č. 258/2017 miestny 
kontrolór zistil, že termín zabezpečenia spracovania UŠ v zmysle uznesenia MZ nebol 
dodržaný.  V rámci kontroly uznesenia MZ č. 109/2020 sa miestny kontrolór dohodol 
s prednostom miestneho úradu na uzatvorení dodatku k zmluve, keďže ide o formálny 
nedostatok. Kontrolou uznesenia MZ č. 258/2017 z 12.12.2017 a zmluvy č. 109/2020 
z 30.4.2020 boli zistené viaceré nedostatky a porušenia platných predpisov – konkretizované 
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v texte správy. Návrh správy bol prednostovi miestneho úradu doručený 21.6.2021, 12.8.2021 
podal k zisteným nedostatkom „komentár“ (námietky). Správa bola dopracovaná po 
zohľadnení opodstatnených námietok prednostu miestneho úradu, vrátane neopodstatnených 
námietok spolu s odôvodnením ich neopodstatnenosti. Lehota na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení vrátane lehoty na ich splnenie a osobami zodpovednými za ich 
splnenie: 24. september 2021. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva sa prihlásili do diskusie, v ktorej 
poslanci diskutovali o urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami a kvalitárskych výboroch.  

Uznesenie MZ č. 212/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie na vedomie 

1. Správu z kontroly  uznesenia MZ č. 258/2017 
2. Správu o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za I. polrok 2021 

 
Hlasovanie: prítomní:22       za:22         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 4:  
Informácia o čerpaní rozpočtu  k 30.06.2021 

Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol, 
že k 30.6.2021 boli vykonané 4 rozpočtové opatrenia, z toho 1 úprava rozpočtu bola schválená 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Za prvý polrok 2021 
boli čerpané celkové výdavky vo výške 7 298 819 € na 83,3% a celkové príjmy predstavovali 
k 30.6.2021 finančné prostriedky vo výške 9 488 047 €, čo je plnenie na 49,8%.  

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 213/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 
berie na vedomie 

 

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2021. 

Hlasovanie: prítomní:22       za:22         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K bodu č. 5:  
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní stanovených vo Všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je potrebné 
obnovovať každoročne. Ak mestská časť Bratislava-Dúbravka prijme takéto všeobecné 
záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31.októbra a toto všeobecne záväzné nariadenie 
bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.  

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 214/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 
Hlasovanie: prítomní:22      za:22      proti:0         zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 6:  
Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 
337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu neurčitú, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
manželia Andrášikovci požiadali o nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a   parc. č. 
1836 spolu vo výmere 337 m², v k. ú. Dúbravka. Cena nájmu je stanovená zo Zásadami 
hospodárenia, vo výške 488,60 €, na dobu neurčitú. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 215/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, v k. ú. 
Dúbravka, manželom  Ing. Alica a Pavol Andrašík, bytom Beňovského 12, 841 01 Bratislava, 
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na dobu neurčitú, za cenu 488,60 EUR/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 
za podmienky, že: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť.  

2. Nájomca sa zaväzuje doplatiť prenajímateľovi sumu zodpovedajúcu alikvotnej čiastke 
nájomného za obdobie, počas ktorého nájomca užíval pozemky bez nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie: prítomní:22   za:22     proti:0         zdržali sa:0   nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 7:  
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu 
vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
Ing. Juraj Čalfa požiadal o kúpu pozemkov reg. „C-KN“ parc. Č. 866/1, 866/2, 866/11, 865/24 
v celkovej výmere 50 m² v k. ú. Dúbravka, z dôvodu záujmu majetkovoprávneho usporiadania, 
keďže predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa. Daný pozemok 
slúži ako záhrada žiadateľa a pozemok č. 865/24 slúži ako vjazd na pozemok žiadateľa. 
Primátor Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas k prevodu pozemku.  

K tomuto materiálu sa prihlásili do diskusie dvaja poslanci miestneho zastupiteľstva. Ing. Borza 
sa informoval, či bol doplnený súhlas vlastníkov susedných pozemkov, ktorý si vyžiadali 
v Komisií ekonomickej. Pán poslanec Repík povedal, že ide o opakujúci sa materiál.  

Uznesenie MZ č. 216/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

predaj pozemkov registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka 

• parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 866/2 - ostatná plocha vo výmere 23 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 866/11 - ostatná plocha vo výmere 7 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 6 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Jurajovi Čalfovi, bytom Chrobáková 21, 
Bratislava za cenu celkom 10.000 EUR s podmienkami:   

• kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, uznesenie 
stratí platnosť, 
kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 

Hlasovanie: prítomní:22       za:19      proti:0        zdržali sa:3    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 8:  
Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, 
Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,  
že predmetný pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na základe protokolu o zverení            
č. 21/1996 zo dňa 12.09.1996, nachádzajúceho sa na Trhovej ulici. Výška nájmu nadväzuje     
na sumu nájomného, ktoré bolo dohodnuté zmluvou č. 158/2003 uzatvorenou medzi mestskou 
časťou Bratislava-Dúbravka a právnym predchodcom žiadateľa a následne upravované 
o inflačný koeficient.  

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 217/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku, registra "C“ KN, 
v k.ú.  Dúbravka, parc. č. 3058/25 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 45 m2, zapísaného 
na LV č. 4241, Tomášovi Kankovi, trvale bytom Kudlákova 5, Bratislava, na dobu určitú           
od 01.10.2021 do 31.10.2033, za nájomnú cenu 560,- Eur ročne, s podmienkou: 

1. nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

Hlasovanie: prítomní:22      za:21       proti: 0         zdržali sa:1    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K bodu č. 9:  
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
predmetom nájmu sú pozemky, ktoré sú zaradené v zozname pozemkov určených                         
na záhradkárske a rekreačné účely a sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného 
do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Doba nájmu sa stanovuje na 10 rokov a cena je 
určená Zásadami hospodárenia.  
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 218/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov určených na záhradkárske 
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera 
v m2 

Nájomca Adresa lokalita 

časť 1232/100 „E“ 112 Ing. Marán Horov  

a JUDr. Lucia Horovová 

Staré 
Mesto 

Veľká lúka 

2221/2 „C“ 34 JUDr. Kristína Páppová Dúbravka Sokolíkova 

časť 3191/100 „E“ 21 Mário Bučko Dúbravka Dúbravčice 

časť 2406/18 „C“ – 2406/332 a 
/337 

148 Lucia Putiková Dúbravka Krčace nad OÚ 
PZ 

časť 2406/18 „C“ – 2406/333, /334 
/ 337 

337 František Beňa Dúbravka Krčace nad OÚ 
PZ 

časť 3175/8 „C“ 538 Mária Smiešková Dúbravka Dražická 

časť 2406/8 „C“ – 2406/293 a /294 392 Jana Šándorová Dúbravka Krčace nad OÚ 
PZ 

 
na dobu 10 rokov, s podmienkou, nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa 
schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú v tejto 
lehote podpísané, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: prítomní:22       za:18      proti:0         zdržali sa:4     nehlasovali:0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 10:  
Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. → sociálne oddelenie 

Úvodné slovo predniesol Mgr. Matej Nagy, predseda Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej, 
poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Organizácia OZ 
Odyseus doručila žiadosť o poskytnutie dotácie na všeobecne prospešné služby s požadovaným 
opisom aktivít projektu. Dňa 8.6.2021 bola žiadosť predložená Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktorá predmetnú žiadosť neodporučila schváliť. Následne na zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva dňa 22.6.2021 bola žiadosť stiahnutá. Žiadosť bola opätovne 
predložená na schválenie Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 30.08.2021. Na zasadnutí 
miestnej rady dňa 8.9.2021 opäť rozhodli o neodporučení schválenia žiadosti o poskytnutie 
dotácie pre OZ Odyseus.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci, ktorí diskutovali o potrebe pomoci drogovo závislým 
obyvateľom Dúbravky. OZ Odyseus avšak samotné vo svojej žiadosti píše, že na základe 
zmapovania terénu v Dúbravke nevidia potrebu pre poskytovanie svojich služieb v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. Poslanci preto nevidia prínos pre mestskú časť a tak tento návrh na 
poskytnutie dotácie zamietli.  

Uznesenie MZ č. 219/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
         schvaľuje 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti            
Bratislava-Dúbravka pre žiadateľa OZ Odyseus vo výške 1 647,- EUR. 

 
Hlasovanie: prítomní:22       za:3      proti:7         zdržali sa:12    nehlasovali:0 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 11:  
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v oblasti kultúry 

Úvodné slovo predniesol, Maroš Repík, predseda Komisie kultúry a poslanec Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Komisia kultúry prerokovala žiadosť 
o poskytnutie dotácie na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2021. S prihliadnutím na problém 
rozlíšenia medzi sídlom subjektu, miestom aktivity subjektu a členmi subjektu z Dúbravky, ako 
aj s prihliadnutím na to, že komisia v aktuálnej situácii nepodporuje vyčleňovanie finančných 
prostriedkov na akcie, o ktorých nie je jasné, či sa vôbec budú môcť zorganizovať – projekt 
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a udelenie dotácie nepodporila. Komisia by prostriedky na letné aktivity, pokiaľ bude vôbec 
možné v danej situácii aktivity realizovať, prioritne vyčlenila pre organizácie v pôsobnosti 
a    so sídlom v Dúbravke. Komisia ďalej konštatuje, že hoci je projekt  zameraný na sociálne 
slabšie deti, nie je jasné, ako chce ich účasť organizátor zabezpečiť. Projekt na základe jeho 
popisu sa komisii nezdá úplne premyslený. predložená Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Dúbravka neodporučila žiadosť o dotáciu pre občianske združenie RRC HYDROROCK 
Bratislava schváliť. Miestne zastupiteľstvo neschválilo návrh na schválenie finančnej dotácie 
na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 220/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schvaľuje 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v oblasti kultúry na projekt:  

1. Činnosť klubu akrobatického rock and rollu v sume 3000,- EUR (RRC HYDROROCK 
Bratislava) 

Hlasovanie: prítomní:21       za:0       proti:12         zdržali sa:9    nehlasovali:0 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 12:  
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v oblasti kultúry 

Úvodné slovo predniesol, Maroš Repík, predseda Komisie kultúry a poslanec Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Komisia kultúry prerokovala žiadosť 
o poskytnutie dotácie na svojom zasadnutí dňa 20. mája 2021. Žiadosť bola členom komisie 
rozoslaná e-mailom a elektronicky prebehla aj komunikácia o nej. V elektronickej diskusii 
členovia vyjadrili názor, že z požadovanej sumy navrhujú prideliť dotáciu 500 EUR. Miestne 
zastupiteľstvo schválilo poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na projekt „Rekonštrukcia 
Lamačskej bitky“. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 221/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schvaľuje 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti            
Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry na projekt:  
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1. Rekonštrukcia Lamačskej bitky – honoráre pre účinkujúcich 500,- EUR (OZ B-S 
13/Stoh, občianske združenie) 
 

Hlasovanie: prítomní:22       za:19       proti:1        zdržali sa:1    nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 13:  
Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica 
– živé miesto v jednej mestskej časti“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a 
odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktorý uviedol, že Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na podporu 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Mestská časť pripravuje žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok pre knižnicu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Cieľom pripravovaného 
projektu je rekonštrukcia priestorov Miestnej knižnice Dúbravka, konkrétne oddelenia pre deti 
a mládež, oddelenia odbornej literatúry, vybudovanie komunitnej miestnosti, vybavenie 
mobiliárom, modernými technológiami a v neposlednom rade aj zlepšenie úrovne 
hygienických štandardov a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho             
na ochranu zdravia v boji proti COVID-19, čo je nevyhnutnou podmienkou pre získanie 
nenávratného finančného príspevku. Podmienkou pre získanie finančných prostriedkov je 
schválenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka                        
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

Uznesenie MZ č. 222/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške do 200 000,00 EUR s 
názvom projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti“ v 
rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-
SC77-2021-75. 

2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom rozpočte na 
projekt predstavujú 10 000,00 EUR, vrátane DPH a súčasne aj spolufinancovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu. 

Hlasovanie: prítomní:22       za:22      proti:0        zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K bodu č. 14:  
Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Domu kultúry 
Dúbravka“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. 
IROP-PO7-SC77-2021-75 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktorý uviedol, že Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na podporu 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Mestská časť pripravuje žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok pre Dom kultúry mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Červená sála, ktorej 
obnova bude predmetom projektu, nie je schopná prevádzky. Vzduchotechnika je už dlhší čas 
nefunkčná, našťastie jej výmena patrí k oprávneným nákladom v rámci predmetnej výzvy. 
Rovnako stav sedadiel, opony, javisková technika atď. patria do minulého storočia 
a neposkytujú priestor pre kultúrne vyžitie. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia časti WC, na ktorú 
už bol vypracovaný stavebný projekt mestskou časťou. Ak to rozpočet projektu umožní, 
zainvestuje sa aj do rekonštrukcie vstupných priestorov DKD. Podmienkou pre získanie 
finančných prostriedkov je schválenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava Dúbravka na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie 
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.  

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Repík, ktorý informoval, že ide o neopakovateľnú 
príležitosť uchádzať sa tejto výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR, za 20 000 EUR 
získame 400 000 EUR.  

Uznesenie MZ č. 223/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške do 200 000,00 EUR          
s názvom projektu „Obnova Domu kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 

2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom rozpočte          
na projekt predstavujú 10 000,00 EUR, vrátane DPH a súčasne aj spolufinancovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu. 

Hlasovanie: prítomní:20        za:20         proti:0      zdržali sa:0      nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 15:  

Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby 

- Doplnený bod do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
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Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ktorý uviedol, že na zasadnutí MZ dňa 22.6.2021, bolo prijaté uznesenie, ktorým bola 
poskytnutá nenávratná dotácia pre HOBA Bratislava, OZ, BA vo výške 11500,- EUR. Nakoľko 
došlo ku konfliktu záujmov, keď poslanec a súčasne predseda spomenutého združenia pán 
Branko Semančík zahlasoval za poskytnutie dotácie, navrhujeme uznesenie v tejto časti zrušiť 
a súčasne navrhujeme návrh pridelenia dotácie pre toto združenie schváliť. 

Uznesenie MZ č. 224/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka č. 209/2021 zo dňa 
22.06.2021 v časti bodu 1, a to poskytnutia dotácie pre občianske združenie HOBA Bratislava, 
OZ, Bratislava. 

B. Schvaľuje 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti                  
Bratislava-Dúbravka pre športový klub HOBA Bratislava, OZ, Bratislava, so sídlom 
Harmincova 2, 841 01 Bratislava,  IČO 50093592 vo výške  11.500,00 EUR. 
Hlasovanie: prítomní:21       za:19         proti:0          zdržali sa:2    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 16:  
Návrh na schválenie dodávky tepla pre DK Dúbravka a ZŠ Sokolíkova zo sústavy CZT 
spoločnosti BAT 

- Doplnený bod do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktorý uviedol, že spomedzi všetkých objektov vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka najhorší stav energetických zariadení, ktoré zabezpečujú dodávku 
tepla a teplej vody je v ZŠ Sokolíkova a v Dome kultúry Dúbravka. ZŠ Sokolíkova je od svojho 
vybudovania pripojená na CZT spoločnosti Bratislavská teplárenská (BAT), ktorá jej dodáva 
teplo. V ZŠ Sokolíkova je  odovzdávacia stanica tepla (OST) vo vlastníctve MČ, táto OST ale 
dlhodobo nespĺňa technické požiadavky a MČ hrozia za to postihy zo strany BAT, 
rekonštrukcia OST je nevyhnutná. V DKD je v súčasnosti samostatná plynová kotolňa, rovnako 
vo vlastníctve MČ, v ktorej je funkčný už len jeden z troch kotlov, dva staršie kotly sú 
nefunkčné. Je nevyhnutné čím skôr zabezpečiť spoľahlivé dodávky tepla vhodným spôsobom 
pre DKD, vzhľadom na jeho kultúrno spoločenský význam a množstvo podnájomníkov. 
Navrhované riešenie je pripojenie DKD na primárne rozvody CZT prevádzkované BAT 
(Tepláreň Polianky), ktoré sú vedené v tesnej blízkosti DKD na Trhovej ulici. V takomto 
prípade odpadne nutnosť rekonštrukcie plynovej kotolne, teplo bude dodávané prostredníctvom 
rozvodov CZT spoločnosti BAT a BAT vybuduje v DKD novú OST vrátane prípojky                  
na Trhovej ulici.  
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V rámci diskusie vystúpil Ing. Palečka, kontaktná osoba Bratislavskej teplárenskej, a. s., ktorý 
bližšie predstavil spoločnosť BAT a navrhované riešenie pre DK Dúbravka a ZŠ Sokolíkova.  

Uznesenie MZ č. 225/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. súhlasí 

s podmienkami obchodnej ponuky Bratislavskej teplárenskej, a.s. na rekonštrukciu zdroja tepla 
Domu kultúry Dúbravka a na rekonštrukciu OST v ZŠ Sokolíkova zo dňa 13.7.2021. 

B. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava–Dúbravka k zabezpečeniu podpísania všetkých potrebných 
zmlúv nutných na realizáciu predmetnej obchodnej ponuky, najmä zmluvy na dodávku a odber 
tepla pre Dom kultúry Dúbravka s dodávateľom Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom        
Turbínova 3, Bratislava, IČO 358 23 542 na dobu určitú do 31.08.2037 a dodatku č. 9 k zmluve 
o dodávke a odbere tepla medzi ZŠ Sokolíkova a Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom         
Turbínova 3, Bratislava, IČO 358 23 542. 

Hlasovanie: prítomní:21       za:21         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 17: 
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva zo 14. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.2021 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že interpelácie poslanca Mgr. 
Mateja Nagya a Mgr. Viery Psotkovej zo 14.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva boli 
vybavené. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 226/2021 
zo dňa 21. 09. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení  interpelácii  Mgr. Mateja Nagya, poslanca  Miestneho  zastupiteľstva 
a Mgr. Viery Psotkovej, poslankyne Miestneho zastupiteľstva  zo 14. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.2021. 

 
Hlasovanie: prítomní:20       za:20         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 



16 
 

- - - 

K bodu č. 18 
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 

- Ing. Juraj Horan 
- Mgr. Matej Nagy 

 

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

K bodu č. 19:  
Rôzne. 

V bode rôzne sa diskutovalo na témy: 

- Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka informoval o zmene osoby preventivára   
- Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka informoval o odstránení billboardov 

z mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
- Poslanec Ing. Borza informoval o rozšírených krádežiach v mestskej časti, tak bytov, 

bicyklov ako aj reštaurácií. Zároveň dodal, aby sa do Dúbravských novín uverejnil 
článok o zvýšenom výskyte krádeží  

- Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka pozval prítomných na Dúbravské hody 
v dňoch 24.-26.9.2021  

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.                                                                   

 

Ing. Rastislav  Bagar                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič 
          prednosta                                                                                            starosta 
    miestneho úradu                                        
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia: 

1. Ing. Libor Gula, M.A., poslanec Miestneho zastupiteľstva  
2. JUDr. Miroslav Pástor, poslanec Miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
Za správnosť zápisnice:  
Mgr. Mária Čajková 
referent organizačného oddelenia 
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